
PRÓXIMO DOMINGO
Domingo V do Tempo Comum

Is 58, 7-10
1 Cor 2, 1-5
Mt 5, 13-16 
SEGUNDA

S. Escolástica, virgem
1 Re 8, 1-7. 9-13

Mc 6, 53-56 
TERÇA

Nossa Senhora de Lurdes, Dia 
Mundial do Doente

1 Reis 8, 22-23. 27-30
Mc 7, 1-13 

QUARTA
1 Reis 10, 1-10

Mc 7, 14-23 
QUINTA

1 Reis 11, 4-13
Mc 7, 24-30 

SEXTA
Festa de S. Cirilo, monge,  

e S. Metódio, bispo, Padroeiros 
da Europa

Act 13, 46-49
Lc 10, 1-9 
SÁBADO

1 Reis 12, 26-32: 13, 33-34
Mc 8, 1-10 

PRÓXIMO DOMINGO
Domingo VI do Tempo Comum 

Sir 15, 16-21 (15-20)
1 Cor 2, 6-10

Mt 5, 17-37 ou 
Mt 5, 20-22a. 27-28. 33-34a. 37
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UNÇÃO DOS DOENTES  Tal como em 2019, a 
Paróquia de São Francisco Xavier vai celebrar este 
ano o Dia Mundial do Doente, com a Unção dos 
Doentes, no próximo dia 11 de Fevereiro, no final 
da Missa das 19h00. Nesse dia, às 18h00, haverá um 
sacerdote disponível para o Sacramento da Peni-
tência ou Confissão, que deve ser recebido antes da 
Unção dos Doentes. Na celebração da Missa, pedi-
remos em especial por todos os doentes da nossa 
Paróquia.
Aos interessados em receber o Sacramento da Un-
ção dos Enfermos, e que, pela idade avançada, ou 
pela situação de doença em que se encontrem, 
cumpram as condições requeridas para a recepção 
deste Sacramento, pede-se que façam a sua inscri-
ção no final das Missas ou no Secretariado Paroquial.
A ficha de inscrição está disponível no Secretariado.
CONFERÊNCIA VICENTINA  No final das Missas 
do próximo fim-de-mana, haverá peditório para a 
Conferência Vicentina. Ajudem quem mais precisa 
de ajuda, através da acção das Vicentinas.
TERÇO DOS HOMENS Na próxima quinta-feira, 
dia 13 de Fevereiro, realiza-se mais um Terço dos 
Homens, a partir das 21h15 na Igreja Paroquial.
Serão acolhidos todos os homens para rezar um ter-
ço meditado.
Esta iniciativa de um grupo de Homens de 
Schoensttat, que se realiza no dia 13 de cada mês, 
responde ao pedido de Nossa Senhora em Fátima e 
testemunha a nossa Fé.
CRISMA  Já se realizaram duas reuniões do  Curso 
de Preparação para o Crisma, comum às Paróquias 
de São Francisco Xavier e de Santa Maria de Belém, 
orientado pelo Pe. António Borges, vigário das duas 
Paróquias.
As próximas reuniões, que decorrem às sextas-fei-
ras, pelas 21h30, no Secretariado Paroquial de Santa 
Maria de Belém (Rua dos Jerónimos, 3) realizam-se 
nos dias 14, 21 e 28 de Fevereiro, 06,13, 20 e 27 de 
Março, 03 e 24 de Abril, 08, 15, 22 e 29 de Maio.
Os interessados devem fazer a sua inscrição o mais 
cedo possível nos Secretariados Paroquiais de São 
Francisco Xavier (Rua João Dias, 53) ou de Santa Ma-
ria de Belém (Rua dos Jerónimos, 3), preenchendo 
uma ficha de inscrição.

PA R Ó Q U I A

EVANGELHO DESTE DOMINGO
Mt 5, 13-16

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: «Vós 
sois o sal da terra. Mas se ele perder a força, com que 
há-de salgar-se? Não serve para nada, senão para 
ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a 
luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade 
situada sobre um monte; nem se acende uma lâm-
pada para a colocar debaixo do alqueire, mas sobre 
o candelabro, onde brilha para todos os que estão 
em casa. Assim deve brilhar a vossa luz diante dos 
homens, para que, vendo as vossas boas obras, glori-
fiquem o vosso Pai que está nos Céus».

SALMO RESPONSORIAL 
Salmo 111 (112), 4-5.6-7.8a e 9
REFRÃO: 
Para o homem recto nascerá uma luz no meio das 
trevas.

A luz é assumida como símbolo da revelação de Deus 
e da sua presença na história. Deus é transcendente, 

e isto expressa-se pelo facto de a luz ser exterior a nós, 
precede-nos, excede-nos, supera-nos. Porém, está também 

presente e activo na criação e na história humana, 
mostrando-Se imanente, e isto é ilustrado pelo facto  

de a luz nos envolver, distinguir, aquecer, invadir. 
Por isso também o fiel se torna luminoso:

Também o fiel justo se torna fonte de luz, uma vez que se 
deixa envolver pela luz divina, como afirma Jesus no seu 

célebre “discurso da montanha”: «Vós sois a luz do mundo... 
Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens»

CARD. GIANFRANCO RAVASI, NO ANO INTERNACIONAL DA LUZ
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Deus está ausente; está nos céus. 
O seu nome é, para o homem, 

a única possibilidade de a ele aceder. 
É o Mediador. 

O homem tem acesso a este nome, 
sendo este todavia transcendente. 

Ele brilha na beleza e ordem do mundo 
e na luz interior da alma humana.

SIMONE WEIL, sobre o pai nosso
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JESUS ILUMINA O ESPAÇO DO CORAÇÃO 
Hesíquio do Sinai, (séc. V?), monge

ILUMINA E SERÁS ILUMINADO
P. Ermes Ronchi, In Lachiesa.it

Jesus tinha acabado de proclamar o nú-
cleo da sua mensagem, as bem-aven-
turanças, e acrescenta, dirigindo-Se aos 
seus discípulos e a nós: se as viverdes, 
sereis sal e luz da terra.
Uma afirmação que surpreende: que 
Deus é a luz do mundo já o tínhamos 
ouvido, o Evangelho de João repetiu-o, 
e nós acreditamos; mas ouvir – e crer – 
que também o ser humano é luz, que o 
somos também eu e tu, com todos os 
nossos limites e sombras, é surpreen-
dente.
E não se trata de uma exortação de Je-
sus, “esforçai-vos por vos tornardes luz”, 
mas “sabei que já o sois”. A lâmpada, se 
estiver acesa, não tem de se esforçar por 
dar luz, porque é da sua natureza; assim 
também vós. A luz é o dom natural do 
discípulo.
É incrível a consideração, a confiança 
que Jesus comunica, a esperança que 
repõe em nós. E encoraja-nos a tomar 
consciência disso: não fiques na super-
fície de ti mesmo, na porosidade do 
barro, mas procura em profundidade, 
no reduto secreto do coração, desce 
ao centro de ti próprio e lá encontrarás 
uma lâmpada acesa, uma mão cheia de 
sal.
Vós que viveis segundo o Evangelho, 
sede luz no mundo. E sede-o não com 
a doutrina ou as palavras, mas com as 
obras: resplandeça a vossa luz nas vos-
sas boas obras. Tu podes realizar obras 
de luz! E são as mansas, as puras, as jus-
tas e as pobres as obras alternativas às 

O sal sensível dá sabor ao pão e a todos os ali-
mentos, impede certas carnes de apodrecerem, 
conservando-as durante muito tempo.
Considera que o mesmo acontece com a guarda 
da inteligência, pois ela cumula de sabor divino 
tanto o homem interior como o homem exterior, 
expulsa o odor fétido dos maus pensamentos e 
permite-nos perseverar no bem. 

De uma sugestão nascem numerosos pensamen-
tos e destes más acções sensíveis; mas quem, 
com Jesus, apaga imediatamente a primeira, evi-
ta as suas consequências e poderá enriquecer-se 
com o suave conhecimento divino pelo qual en-
contrará Deus, que está presente em toda a parte.

Estando o espelho da inteligência diante de Deus, 
é continuamente iluminado, à imagem do puro 
cristal e do sol sensível. 
Então, tendo alcançado o cume definitivo dos 
desejos, a inteligência repousa nele de qualquer 
outra contemplação. [...] 

Quem olha o sol não pode deixar de ficar com os 
olhos inundados de luz. 
Da mesma maneira, quem se debruça perma-
nentemente sobre o espaço do seu coração não 
pode deixar de ficar iluminado. [...] 

Quando as nuvens se dissipam, o ar fica limpo; 
da mesma maneira, quando os fantasmas das 
paixões se dissipam diante de Jesus Cristo, o Sol 
da Justiça, nascem no coração pensamentos lu-
minosos, semelhantes às estrelas. 
Pois Jesus ilumina o espaço do coração.

escolhas do mundo, a diferença evan-
gélica oferecida à flor da vida.
Quando segues o amor como única 
regra, então és luz e sal para quem 
te encontra. Quando duas pessoas se 
amam, tornam-se luz na escuridão, 
lâmpada para os passos de muitos. Em 
qualquer lugar onde se quer o bem, é 
espalhado o sal que dá o bom sabor 
à vida.
Na primeira leitura, Isaías sugere a es-
trada onde a luz deve estar: «Reparte 
o teu pão com o faminto, dá pousada 
aos pobres sem abrigo, leva roupa ao 
que não tem que vestir e não voltes 
as costas ao teu semelhante. Então a 
tua luz despontará como a aurora e as 
tuas feridas não tardarão a sarar».
Ilumina os outros e serás iluminado, 
cura os outros e serás curado. 
Não te curves sobre a tua história e so-
bre as tuas derrotas, mas ocupa-te da 
terra, da cidade do outro; senão nunca 
te tornarás um homem ou mulher ra-
diosa. 
Quem olha só para si nunca se ilumi-
na.
Então serás lâmpada sobre o candela-
bro, mas segundo a forma própria da 
luz, que não faz ruído e não violenta 
as coisas. 
Acaricia-as e faz emergir o belo que 
existe nelas. 
Assim também «nós do Evangelho» 
somos pessoas que a cada dia acari-
ciamos a vida e revelamos a sua beleza 
oculta.

Rembrandt, Apresentação de Jesus no Templo


